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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Minnesanteckningar från programråd 
för el- och energiprogrammet elteknik 
Datum: 25 oktober 2022  

Tid: 

Lokal: Praktiska gymnasiet 

Närvarande 

Närvarande: 

Presentation av mötesdeltagarna 

Flertalet skolor närvarande, även representanter från utbildningsnämnden och 
Installatörsföretagen. Däremot saknas företagsrepresentanter. 

Mötespunkter 

1. Val av mötessekreterare och justeringsman 

Mötet väljer Erik Wahlström till mötessekreterare och Sofi Westerin till justeringsman. 

2. Genomgång av förra mötets protokoll 

Ordföranden går igenom förra mötets protokoll. Diskussion om bland annat lärlingar 

och IM. Även diskussion om branschens efterfrågan på utbildade elever, saknades en 

större övergripande regional bild av hur stor efterfrågan/antalet pensionsavgångar är. 
Bilden på oktobermötet (från Installatörsföretagen) är dock att vi inte utbildar för 
många.  

3. Information från skolan/skolorna 

• elevantal, antal per inriktning, avhopp, byten 

• antal som får lärlingsplats/jobb efter utbildningen 

• allmänt om nuläget på skolan/skolorna 

• information från elevrepresentanterna 

• arbetsmiljö/skolans utrustning/maskinpark m.m. 

Utbildningsförvaltningen 

Minnesanteckningar 

 
Handläggare:  

Förnamn Efternamn 
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Praktiska har 22 elever i ettan, fyller dem lätt varje år. 23 kommer ta examen till 
sommaren. 

Jälla har 32 elever i ettan, 25 kommer ta examen. 

Movant vuxenutbildning har två intag per år. Tar in 40 varje år, ungefär lika många i kö. 
Har både elektrikerutbildning och larmteknikerutbildning. 

Enköping har 12 elever i trean och tog in 32 i ettan. Har dock ganska hög omsättning på 
elever, finns också kö in. De delar upp det 16/16 elever på datateknik och elteknik, fler 
vill  

Bruksgymnasiet tar in 13 i ettan, stor ruljans även i den klassen. Många byten. 13 elever 

i trean som tar examen. Finns även vuxenutbildning, 16 elever. Tar in en gång per 1,5 år.  

Övrig diskussion om behovet av t.ex. solcellsinstallatörer när samhället ska 

elektrifieras. Praktiska funderar på att starta igång ett.  

4. Lärlingsutbildning – specifika frågor 

Enköping: nästan alla. 

Movant: hög andel som får lärlingsplats. Få elever som ”väljer fel”. 

Bruks: är anslutna till ETG College – har man utfört 80 dagar praktik, nationella prov, 

slutövning m.m. så får man tillgodoräkna ett stort antal dagar av lärlingstiden (ca 600 

timmar). Vissa elever strävar efter att få ETG-certifikat för att kunna klättra snabbare i 
lön, men vissa tar vanlig lärlingsplats.  

Praktiska: hög andel som får lärlingsplats. 

Jälla: 100% tog examen förra året, hög andel med jobb.  

• Hur många tjejer? Hur få fler? 

Totalt ca 10–15 av 120 elever. 

Finns problem att komma ut till grundskolor då om skolorna öppnar för ett gymnasium 
så måste de öppna för alla.  

5. Gymnasiesärskolan – specifika frågor 

Utgår. 

6. Introduktionsprogrammen – specifika frågor 

Utgår. 

7. Branschens förväntningar och krav 

Utgår. 

8. APL-frågor 

• innehållet i undervisningen på arbetsplatsen 

• bedömning och betyg 

• handledarutbildning 
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Westerlundska: alla förutom 2 har fått APL. Dessa har särskilda anledningar. Finns viss 
önskan från företagen att senarelägga APL då det går för lång tid mellan APL och 
examen. 

Bruks: har samma tid som Westerlundska, har fått höra delvis samma sak. Men de 
elever som gör ett gott intryck får ett jobb sen efter examen. 

Movant: har APL så sent som möjligt, 10–12 veckor innan de slutar för att ha lite 

marginal efteråt att kunna göra färdigt eventuella delar som ligger kvar i övriga 
utbildningen. Eleverna söker själva APL-platser men kan få stöd av skolan vid behov, 
brukar gå bra. 

Jälla har haft att eleverna ringer själva tidigare, men upplevde att företagen blev 

irriterade av att ha så många som ringde. Så skolan gör det nu i stället. 

Bruksgymnasiet: Vuxeneleverna får leta platser själva, men gymnasieeleverna får stöd. 
Lärarna hör av sig först, sen får eleverna kontakta utvalda företag. Har inte varit svårt 

att få ut treorna på platser, men många har samma plats som i tvåan. Så bygger 

mycket på att de kan få plats redan då. 

Sammantaget ljusare läge än under pandemin kring att få APL-platser. 

• Utrustning 

Praktiska: ger kläder, skor och väska i ettan. Tappar man bort det så får man köpa ny. 

Vid APL får de övriga skyddskläder. Får även säkerhetsutbildningar. 

Jälla: samma, komplett utrustning. Mycket redan i ettan. Dock stora problem med 

stölder i omklädningsrum. 

Westerlundska: verktyg i ettan, kläder i tvåan.  

Bruks: arbetsväskor och kläder i tvåan pga. att eleverna växer ur dem annars. Har 
pratat om att bygga upp ett lager med lånekläder för de i ettan. Vuxenutbildningar får 

köpa själva. 

Movant: Vuxeneleverna får köpa själva. 

9. Marknadsföringsaktiviteter 

• öppet Hus på skola 

• besöksdagar på gymnasieskola/PRAO på gymnasieskola 

• gymnasiemässa 

• yrkesexpo 

• yrkes-SM 

• sociala medier 

• branschtidningar 

• annan yrkesinformation 

Kommunen jobbar med programråd, yrkesexpo m.m. Grundskolan ser över arbetet 
med studie- och yrkesvägledning för att börja i tidigare åldrar.  

Även diskussion om kommande reform för yrkesutbildningar, att samtliga ska bli 

högförberedande. Hur göra? 

Olika utmaningar: Uppsala har ”överskott” av akademiker och övriga kommuner för få.  
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Gymnasiemässan i Uppsala: mindre monter för yrkesutbildningar, även 
Bruksgymnasiet med fast i ett annat rum och med ännu mindre montrar. Ingrid tar 
med sig frågan om vilka program som ska få störst montrar. Kommer finnas en scen i år 

där det kommer gå att visa upp ett yrke/program. Har tidigare provats med 
programmässor, men det fungerade inte så väl. Kommunen provar yrkesexpo i åk 8. 
Yrkesexpo och gymnasiemässa i Uppsala är vid samma tillfälle i år, men kommer vara 
separata tillfällen framöver.  

Finns personer inom Installationsföretagen som bara arbetar med 
kompetensförsörjning, finns möjlighet att de kommer och föreläser på t.ex. mässan.  

På mötet diskuterades möjligheterna att utveckla yrkesexpo till våren 2023. Svårhet att 

attrahera elever från andra kommuner än Uppsala om expot är just i Uppsala. Möjligen 

att övriga kommuner behöver ha egna expon. 

Westerlundska har ingen mässa, men det finns halvdagar då åk 9 får komma och 
besöka.  

10. Behov av fortbildning för skolpersonal inom branschområdet 
 

11. Övriga frågor 

• internationell praktik 

• Bruksgymnasiet informerar om ETG 

 

12. Nästa möte 

Movant står som värd för nästa möte. Datum: 9 mars 2023 kl 14-16. 
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